
 

 

 

2ª RETIFICAÇÃO AO EDITAL CMDCA N°01/2019 DO PROCESSO DE 
ESCOLHA UNIFICADO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO 

MUNICÍPIO DE MARIANÓPOLIS – TO. 

Dispõe sobre a prorrogação do prazo para 
inscrições do processo de eleição para escolha 
dos membros do Conselho Tutelar no 
Município de Marianópolis - TO. 

 
 

A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente -CMDCA de Marianópolis - TO, no uso de suas atribuições 

legais, diante da deliberação da Comissão Especial Eleitoral, em reunião 

realizada no dia 22 de maio de 2019, as 14h00min na sala de reunião da 

Secretaria Municipal de Assistência Social,  torna público a prorrogação 

do prazo para inscrições do processo eletivo para escolha dos Membros 

do Conselho Tutelar no Município Marianópolis - TO, conforme calendário, 

que segue: 

 
CALENDÁRIO OFICIAL 

 
Ficam estabelecidos os seguintes prazos para o processo 

eleitoral: 

N°  ETAPAS DATAS 

02 Período de inscrições 22/04/2019 a 27/05/2019 

03 Análise dos Requerimentos de inscrições. 

 

28 a 30/05/2019. 

04 Publicação da lista dos candidatos com 
inscrições deferidas. 

 

04/06/2019. 

05 Prazo para recurso a comissão organizadora. 

 

05 a 06/06/2019. 

06 Análise dos recursos pela Comissão Especial 
Eleitoral. 

07/06/2019. 



 

07 Divulgação do resultado dos recursos e 
publicação da lista preliminar dos candidatos 
com inscrição deferida, em ordem alfabética.  

11/06/2019. 

08 Abertura de prazo para recurso à Plenária do 
CMDCA.  

12 a 13/06/2019. 

09 Julgamento dos recursos pelo CMDCA. 

 

14/06/2019 

10 Divulgação do resultado dos recursos e 
publicação da lista definitiva dos candidatos 
com inscrição deferida, em ordem alfabética.  

18/06/2019 

11 Aplicação da Prova. 
26/06/2019. 

12 Publicação dos nomes dos candidatos 
aprovados.  

01/07/2019 

13 Abertura de recursos quanto a nota da prova. 
02 a 03/07/2019 

 Divulgação do resultado dos recursos e 
publicação da lista final dos candidatos 
aprovados na prova. 

05/07/2019. 

 Prazo para realização da campanha eleitoral  
06/07/2019 a 04/10/2019. 

14 Dia da votação:  
06/10/2019. 

15 Divulgação do resultado da votação:  
07/10/2019 

16 Prazo para impugnação do resultado da 
eleição. 

08 a 09/10/2019. 

17 Julgamento das impugnações ao resultado da 
eleição. 

10 a 14/10/2019.  

18 Publicação do resultado do julgamento das 
impugnações ao resultado da eleição. 

15/10/2019 

19 Prazo para recurso quanto ao julgamento dos 
recursos interpostos contra resultado da 
eleição. 

16 a 17/10/2019 

21 Publicação do resultado do julgamento dos 
recursos. 

18 a 21/10/2019 

22 Proclamação do resultado final da eleição. 

 

30//10/2019. 

 



 

 


